
 

Motie 2021 - 143 

Motie Gebiedsvisie Rivieroevers - distributiecentrum 

Inhoud van de motie 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het gewijzigd vaststellen van de gebiedsvisie Rivieroevers en bijbehorende 

planMER; 

overwegende dat: 

de vestiging van het distributiecentrum van Panattoni past binnen het huidige bestemmingsplan; 

is van mening dat: 

a. een groot distributiecentrum als dit, niet passend is op deze plek; 

b. het 40.000 m2 tellende distributiecentrum niet duidelijk een watergebonden bedrijf is; 

c. er betere locaties zijn binnen de gemeente voor verkeersintensieve bedrijven als een 

distributiecentrum; 

verzoekt het college om: 

1. alles te doen wat in zijn (wettelijke) mogelijkheden ligt om de omgevingsvergunning niet te 

verlenen en als dat wettelijk niet mogelijk is te zorgen dat met behulp van deze 

vergunningverlening hinder voor de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt; 

2. met Panattoni daarover in gesprek te gaan; 

3. de raad uiterlijk 1 maart 2022 van de uitkomsten op de hoogte te stellen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Björn Ros, GroenLinks  Jeroen Rijsdijk, PvdA  

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 Victor Mijnders, CDA  

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

 



Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr. 413710 

Behandeld in de raadsvergadering van 16 december 2021 

Samenvatting 

Onderwerp is de vestiging van het distributiecentrum Panattoni. Het college wordt verzocht alles te 

doen wat in zijn mogelijkheden ligt om de omgevingsvergunning niet te verlenen. En als dat 

wettelijk niet mogelijk is te zorgen dat met behulp van deze vergunningverlening hinder voor de 

omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Uitslag stemming 

De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 

Voor: 20 (GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, D66, Burger op 1, Partij 

18PLUS, PvdA) 

Tegen: 8 (VVD, SGP, Leefbaar Ridderkerk) 

Afdoening:  

Afgedaan in de commissievergadering Samen leven en Samen wonen d.d. 10 maart 2022 
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